
 

25 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

      Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian ini akan  

menguji pengaruh dari variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap variabel dependen yaitu opini audit 

going concern. 

B. Populasi, Sampel, dan Metode Pemilihan Sampel 

     Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Property dan 

Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel 

menggunakan metode non probability sampling yaitu sampel penelitian 

tidak diambil secara acak dari populasi. Teknik yang digunakan adalah 

purposive sampling dengan pendekatan judgement sampling yaitu memilih 

sampel berdasar tujuan penelitian. Berikut adalah kriteria yang digunakan 

untuk memilih sampel: 

1. Perusahaan Property dan Real Estate  yang secara berturut-turut 

terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan tahunan yang telah di audit 

oleh auditor independen untuk periode tahun 2012-2015. 

C. Jenis dan Sumber Data 

     Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang 

digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini 

merupakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit tahun 

2012-2015. Data tersebut diperoleh dari situs BEI  (www.idx.co.id). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan 

data. Data diperoleh dari dokumen laporan keuangan tahunan perusahaan 

yang telah diaudit oleh auditor independen yang disediakan secara resmi 

oleh Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

1. Variabel Dependen 

     Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit Going 

concern dan merupakan variabel dummy. Dalam penelitian ini yang 

termasuk opini audit going concern adalah opini audit dengan bahasa 

penjelasan, dengan pengecualian, tidak wajar dan disclaimer opinion. 

Penerimaan audit selain bentuk baku biasanya diberikan ketika 

perusahaan memiliki permasalahan keuangan, operasi, dan lain-lain, 

sehingga auditor memliki keraguan atas going concern perusahaan. 

Sedangkan opini audit non going concern adalah opini audit wajar tanpa 

pengecualian dengan bentuk baku, yang berarti tidak ada permasalahan 

yang perlu diungkapkan atau ditambahkan karena perusahaan dalam 

kondisi baik. Jika perusahaan menerima opini audit non going concern 

diberi kode 0 sedangkan yang mendapat opini audit going concern 

diberi kode 1. 
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2. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah 

profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. 

a. Profitabilitas 

     Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektifitas 

manajemen dalam menjalankan perusahaan. Semakin tinggi rasio 

profitabilitas maka semakin tinggi pula perusahaan memperoleh 

laba. Return on Assets adalah suatu bentuk dari rasio profitabilitas 

yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan 

dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Dengan mengetahui rasio ini, maka akan dapat 

diketahui seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan 

aktifanya. Rumus Return on Assets adalah: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
× 100% 

b. Likuiditas 

     Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk 

mengukur rasio ini salah satunya dengan menggunakan Current 

Ratio. Current Ratio menunjukkan seberapa besar kemampuan 

aktiva lancar dapat menutupi hutang lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin tinggi perbandingan antara aktiva lancar dan 
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hutang lancar maka semakin baik perusahaan dalam menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. Rumus Current Ratio adalah: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
× 100% 

c. Pertumbuhan Perusahaan 

     Pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan 

penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan penjualannya dalam kondisi 

persaingan pasar. Rasio pertumbuhan penjualan diukur sebagai 

berikut: 

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛𝑡−1

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛𝑡−1
× 100% 

F. Teknik Analisis Data 

     Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara 

kuantitatif dengan metode sebagai berikut: 

1. Uji Statistik Deskriptif 

     Data yang yang telah dikumpulkan diuji menggunkan alat statistik 

deskriptif. Pengujian statistik dilakukan untuk menggambarkan 

variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif menghasilkan 

output mengenai penjelasan, prosentase, frekuensi, nilai maksimum dan 

minimum serta distribusi sampel penelitian berdasarkan setiap variabel 

independennya. 
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2. Pengujian Hipotesis 

     Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik 

dengan bantuan SPSS karena variabel dependennya bersifat kategorikal 

dan variabel independennya merupakan data metrik. Teknik analisis ini 

tidak memerlukan uji normalitas data pada variabel bebasnya. Dalam 

regresi logistik selain mengabaikan uji normalitas juga mengabaikan uji 

asumsi klasik pada variabel independennya (Ghozali, 2011). 

a. Uji kelayakan model regresi 

     Uji ini untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan 

untuk analisis selanjutnya. Pengujian kelayakan model regresi 

logistic dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lomeshow’s 

Goodness of Fit Test Statistic yang diukur dengan nilai Chi-Square. 

Hosmer and Lomeshow’s Goodness of Fit Test Statistic menguji 

hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model 

(tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model 

dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and Lomeshow’s Goodness 

of Fit Test Statistic sama dengan atau kurang dari 0,05 yang berarti 

ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. 

Jika nilai Hosmer and Lomeshow’s Goodness of Fit Test Statistic 

lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan 

berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya. 
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H0: Tidak ada perbedaan antara model dengan data 

Ha: Ada perbedaan antara model dengan data 

b. Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test) 

     Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan 

telah fit atau tidak dengan data. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai antara -2 log likelihood (step 0) dengan nilai -

2 log likelihood (step 1). Adanya pengurangan nilai antara -2 log 

likelihood (step 0) dengan nilai -2 log likelihood (step 1) pada 

langkah berikutnya menunjukkan bahwa model dihipotesiskan fit 

dengan data. 

c. Menguji Koefisien Determinasi 

     Pengujian koefisien determinasi pada regresi logistik dengan 

menggunakan Negelkerke’s R Square. Tujuan dari pengujian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar kombinasi variabel 

independen menjelaskan variasi variabel dependen. 

d. Tabel Klasifikasi Matriks 

     Tabel klasifikasi matriks merupakan pengujian yang digunakan 

untuk mengetahui ketepatan model prediksi. Matriks klasifikasi 

untuk memberikan prediksi dari model regresi yang berfungsi 

memprediksi penerimaan opini audit going concern oleh 

perusahaan. 
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e. Menguji Model Regresi 

     Berikut adalah model regresi yang akan digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian: 

𝑙𝑛
𝐺𝐶

GC − 1
= 𝛼 + 𝛽1𝑃 + 𝛽2𝐿 + 𝛽3𝑃𝑃 + 𝜀 

ln GC/(GC-1) = Opini Going concern 

α   = Konstanta 
β   = Koefisien Regresi 
P = Profitabilitas 

L = Likuiditas 
PP = Pertumbuhan Perusahaan 
Ε = Kesalahan atau error term

 


